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Avloppsdag Gävle 2018 03 22

Maskinentreprenörerna

�� 4 000 företag4 000 företag

�� 20 000 personer20 000 personer

�� Omsätter 20 MMSEKOmsätter 20 MMSEK

ME-skolan - vision

ME-skolan ska erbjuda branschanpassade utbildningar som är 

kostnadseffektiva, behovsorienterade och flexibla.

ME-skolan ska bidra till att stärka medlemsföretagens livs- och 

konkurrenskraft och vara vägen till bättre affärer. 

ME-skolan ska vara den självklara mötesplatsen för utbildning inom 

branschen och en länk till medlemskap i ME.

ME s arbete med avloppsfrågan

Vi vill bidra till rent vatten

2007 Nya regler

Med krav om kunskap

Avloppsutbildningens historik
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Det har gått mer än 10 år

• Havs och Vattenmyndigheten föreslår skärpta krav

• Certifiering av entreprenörer föreslås

• Förslaget har varit ute på remiss

• Regeringen har tillsatt en utredning

• Förslag skulle presenteras i februari 2018

• ME deltar i branschens intresse

Certifiering

• Certifiering är en standardiserad prövning, för utfärdande av ett certifikat
eller intyg, som bland annat kan bestå av en licens, ett diplom eller 
yrkeslegitimation. Certifieringen kan utföras av ett organ, en juridisk eller 
fysisk person som skriftligen försäkrar att innehållet i ett dokument 
överensstämmer med verkligheten.[1]

• Certifiering kan utföras för personliga kunskaper eller färdigheter, eller för 
produkter, organisationer eller institutioner

.

• Certifieringsförslaget innebär att man går en kurs, skriver ett skriftligt prov 
och gör sedan någon form av praktiskt prov. Ett helt fristående 
certifieringsföretag sköter certifieringsprocessen. En certifiering måste 
göras om var 3:e till vart 5:e år. 

Exempel på andra certifierade branscher

• SGUs arbete för certifiering

• SGU har tagit fram en kravspecifikation och ett 
utbildningsmaterial för certifiering av landets 
brunnsborrare. En certifierad brunnsborrare har 
alltid:

• minst tre års erfarenhet av brunnsborrning

• avlagt godkänt svetsprov

• godkänd kurs "Arbete på väg"

• certifikat för "Heta arbeten"

• godkänt resultat i "Juridik för brunnsborrare"

• godkänt resultat i "Praktisk hydrogeologi"

Fler sektorer som kräver certifiering

• Om våtrumscertifikat, BBV och GVK

• Det finns två svenska branschförbund som 

reglerar byggandet och renoverandet av 

våtrum, allt i enlighet med Boverkets 

byggregler. För att kunna utföra ett fackmässigt 

korrekt våtrumsarbete behöver du som 

hantverkare ha ett våtrumscertifikat, antingen 

genom att bli behörig enligt BBV, eller genom 

att bli auktoriserad enligt GVK

Konsumenttjänstlagen

Medför ansvar!

- God funktion

- Rent vatten

- God miljö

- Nöjda kunder


